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PODSTAWA PRAWNA: 

 

 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 72 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania  

Przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. ( z późniejszymi zmianami – 31 stycznia 2002 r.) w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( § 2, ust. 1, pkt.1). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru 

pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru 

pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz.( § 7, ust. 4, pkt. 1, 2, 3) 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdz. 2, art. 7.1). 

8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( art.3). 
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                                             MISJA SZKOŁY 

Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie ucznia do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, do samodzielnego 

życia w rodzinie i społeczeństwie. Szkoła wspiera każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. 

Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces. Dlatego też: 

 

 zapewniamy równość szans, 

 oferujemy wachlarz zajęć pozalekcyjnych, 

 rozwijamy znajomość języków obcych, 

 promujemy zdrowy styl życia, 

 integrujemy oddziaływania wychowawcze rodziny i szkoły, 

 stosujemy nowoczesne metody nauczania. 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwent naszej szkoły : 

- Czuje się Polakiem – Europejczykiem, przynależy do swojej „Małej Ojczyzny”, jest patriotą, ma świadomość przynależności do 

rodziny,  

- Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, 

- Wykazuje dążenia poznawcze,  

- Chce się rozwijać umysłowo, fizycznie, duchowo, 

- Ma dużą wrażliwość estetyczną i kulturową, 

- Jest odpowiedzialny za siebie i innych, 

- Jest tolerancyjny, 

- Dba o zdrowie, sprawność psychiczną i fizyczną, 

- Sprawnie posługuje się językiem ojczystym i co najmniej jednym językiem obcym, 

- Posiada wiedze i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie, 

- Potrafi wykorzystać posiadaną wiedze i umiejętności do rozwiązywania problemów.  



4 

 

 

 

DIAGNOZA 

 
 Program wychowawczy został opracowany dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku, w którego 

skład wchodzą Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, Gimnazjum nr 1 oraz Szkoła 

Ponadgimnazjalna. W opracowaniu działań wychowawczych wzięto pod uwagę lokalizację szkoły, oraz specyfikę środowiska 

lokalnego. 

 Program zawiera elementy profilaktyki uzależnień uzależnień agresji, obejmuje treści z zakresu uczestnictwa w grupie, 

postępowania w sytuacjach skrajnych, rozwiązywania problemów, dbania o zdrowie. Ma charakter informacyjno – edukacyjny. 

Celem jego jest wywarcie na dziecku takiego wpływu, aby podejmowało działania przeciwstawiające się przemocy, agresji, 

sięgania po alkohol, papierosy czy narkotyki. Program zakłada, że posiadanie przez dzieci dobrych informacji zmniejsza ryzyko 

uzależnienia. 

 Analizując zagrożenia wśród uczniów ich rodzin, uwzględniono również sytuację społeczną – gospodarczą miasta. Nowe 

Miasteczko jest miejscowością położoną niedaleko Nowej Soli. Jest miastem charakteryzującym się wysokim bezrobociem. 

Niesie to za sobą szereg negatywnych konsekwencji odnośnie realizacji podstawowych funkcji rodziny. W związku z tym 

wyróżniono następujące obszary problemowe.  

 - niska samoocena dzieci i ich rodzin, 

 - bezrobocie, bieda. 

 W wyniku diagnozy środowiska szkolnego okazuje się, że nadal część tego środowiska stanowią dzieci z rodzin z 

problemem alkoholowym, oraz zaburzonymi relacjami rodzinnymi. W środowisku szkolnym istnieje również problem agresji 

słownej, rzadziej czynnej. Funkcjonujemy w lokalnym środowisku, w którym poza szkołą niewiele jest miejsc umożliwiających 

alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.  

 Szkoła położona jest na końcu miasta. Budynek usytuowany jest w cichej, spokojnej okolicy, otoczony zielenią, blisko 

lasu. Daje to duże możliwości na podejmowanie działań edukacyjnych i wychowawczych. 
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1. Diagnozę opracowano w oparciu o analizę: 

 Informacji nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych; - rozmów z rodzicami, 

 Informacji z instytucji współpracujących ze szkołą, 

 Opinii uczniów wyrażanych m.in. przez członków Samorządu Uczniowskiego, 

 Obserwacja zachowania uczniów,  

 Analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych, 

 Analiza frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę, 

 Wywiady z nauczycielami, rodzicami i uczniami, pracownikami niepedagogicznymi szkoły.  

 

 

 

 

 

2. Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie następujących problemów wychowawczych wymagających działań 

profilaktycznych: 

 Coraz mniejsza pomoc ze strony rodziców,  

 Powiększająca się liczba dzieci z deficytami, 

 Brak motywacji do nauki, 

 Niskie potrzeby edukacyjne, 

 Coraz większa grupa dzieci korzystających z obiadów opieki społecznej,  

 Narastające trudności wychowawcze wśród uczniów klas młodszych. 

 Problemy adaptacyjne dzieci 6 letnich w klasach pierwszych 
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Diagnoza 

1. Zachowanie 

uczniów: 

Akceptowane społecznie:  

Pomoc uczniów organizacji życia pozalekcyjnego szkoły.  

Stosowanie się do zasad panujących w szkole i wynikających ze statutu szkoły. 

Nieakceptowane społecznie: 

palenie papierosów, agresja słowna (rzadziej fizyczna), niszczenie cudzego mienia, wagary, brak motywacji do nauki, 

brak autorytetów, rozmowy i przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji.  

2. Podstawowe 

funkcje rodziny: 

- Duże bezrobocie wśród rodziców, 

- rodziny ze środowisk wiejskich o małych możliwościach pomocy dzieciom w odpowiedniej stymulacji rozwoju (brak 

dostępu do Internetu, kina, teatru), często bez możliwości dojazdu do miasta własnym transportem,  

- rodziny dotknięte problemem alkoholowym, 

 - rodziny niewydolne wychowawczo, niewywiązujące się odpowiednio z władzy rodzicielskiej. 

3. Lokalizacja 

szkoły: 

Szkoła położona jest na końcu miasta, miejscowość w której znajduje się szkoła jest mała, środowisko lokalne jest 

dobrze sobie znane, co sprzyja w „ kontrolowaniu” zachowań niepożądanych naszych uczniów. Szkoła jest 

monitorowana, co ułatwia wychwytywanie w szkole osób obcych (niezwiązanych ze szkołą, jak i nie pochodzących z 

terenu miasta i gminy). 

4. Baza szkoły: Budynek szkoły jest poniemiecki, ale obecnie o wysokich standardach:  

 ul. Marcinkowskiego 1 

- 28 sal lekcyjnych,  

- duże, szerokie korytarze, 

- siłownia, 

- sala gimnastyczna, 

- biblioteka, 

- gabinet pielęgniarki, 

- świetlica,  

- dwie pracownie komputerowe,  

- dwa boiska szkolne, 

- stołówka, 

 - szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, dających duże możliwości na podejmowanie działań edukacyjnych i 

wychowawczych, 
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- gabinet pedagogów 

- gabinet logopedy 

ul. Plac Strzelecki 2 

- 7 sal lekcyjnych 

- korytarze 

- sala gimnastyczna 

- biblioteka 

- gabinet pielęgniarki 

- dwie pracownie komputerowe 

- boisko szkolne 

ul.Lipowa 5 (budynek przedszkola) 

- 3 sale dla grup 

- korytarz 

- stołówka 

- plac zabaw 

ul. Plac Strzelecki 4 

- 3 sale dla grup 

- korytarze 

- stołówka 

- plac zabaw 

 

5. Organizacja 

pracy szkoły: 

- Małe oddziały klasowe 

- ilość sal umożliwiająca jednozmianowość nauczania, 

- wachlarz zajęć pozalekcyjnych, dających duże możliwości na podejmowanie działań edukacyjnych i wychowawczych. 
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Zadanie kierunkowe 1. Integracja uczniów. 

Cele kierunkowe 

Kształtowanie pozytywnych postawa wobec innych. 

Rozwijanie umiejętności otwartego i szczerego komunikowania się 

Podejmowania działań pozytywnie kształtujących atmosferę życzliwości w klasie i w szkole 

Kształtowanie umiejętności aktywnego współuczestniczenia w życiu szkoły 

Cele szczegółowe Przedmioty, na których odbywa się realizacja celów: 

Uczeń: 

1. Zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się. Wszystkie przedmioty 

2. Okazuje przyjaźń i koleżeństwo. Wszystkie przedmioty 

3. Umie funkcjonować i współpracować w grupie. Wszystkie przedmioty 

4. Pomaga rówieśnikom w trudnej sytuacji. Wszystkie przedmioty 

5. Buduje relacje koleżeńskie Wszystkie przedmioty 

 

 

 

KLASA IV 

Lp

. 
Działania 

Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Jak pomóc tym, którzy czują się odrzuceni? 2,4 Godzina wychowawcza, język 

polski, 

Styczeń 

2.  Każdy z nas jest inny, ale wiele nas łączy 

Jak być dobrym zespołem 

2,3,5 

2,3,5 

godzina wychowawcza, język 

polski, WŻR, 

Marzec 

3.  Nawiązujemy przyjaźnie 2,5 Godzina wychowawcza, język 

polski, WŻR,  

Czerwiec 

Czujemy się bezpiecznie w szkole 3,4,5 Godzina wychowawcza, język 

polski, WŻR, 
Wrzesień 

4.  Wybór samorządów klasowych 3 Godzina wychowawcza, Wrzesień 

5.  Tworzenie i działalność grup samopomocy uczniowskiej. 3,5 Wszystkie przedmioty, Wrzesień - Czerwiec  

6.  Udział w wycieczkach i imprezach szkolnych. 1,2,3,5 Godzina wychowawcza,  Wrzesień - Czerwiec 

7.  Udział w pracach Wolontariatu. 1,4,5 Organizacje - wolontariat Wrzesień - Czerwiec 

8.  Udział w apelach i pomoc w ich organizacji. 1,3,5 Wszystkie przedmioty Wrzesień - Czerwiec 
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KLASA V 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzeni

e lekcji: 

Grupy, do których należymy. 2,3 Godzina wychowawcza, WŻR, Wrzesień - Czerwiec 

2.  Moje przyjaźnie. 2,5 Godzina wychowawcza, WŻR,  Wrzesień – Czerwiec 

3.  Uczymy się współdziałania. 1,2,4,5 Wszystkie przedmioty Wrzesień – Czerwiec 

4.  Tolerancja. 1,4 Wszystkie przedmioty Wrzesień – Czerwiec 

5.  Bezpieczeństwo w szkole 3,4,5 Wszystkie przedmioty Wrzesień - Czerwiec  

6.  Wybór samorządów klasowych 2,3 Godzina wychowawcza, Wrzesień 

7.  Tworzenie i działalność grup samopomocy uczniowskiej. 3,5 Wszystkie przedmioty Wrzesień – Czerwiec 

8.  Udział w wycieczkach i imprezach szkolnych. 1,2,3,5 Godzina wychowawcza, Wrzesień – Czerwiec 

9.  Udział w pracach Wolontariatu. 1,4,5 Organizacje - wolontariat Wrzesień – Czerwiec 

10.  Udział w apelach i pomoc w ich organizacji. 1,3,5 Wszystkie przedmioty Wrzesień - Czerwiec 

 

KLASA VI 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzen

ie lekcji: 

Jak dbać o przyjaźń? 2,5 Godzina wychowawcza, język 

polski, WŻR,  

Wrzesień – Czerwiec 

2.  Koleżeństwo i przyjaźń między chłopcem i 

dziewczyną. 

2,5 Godzina wychowawcza, język 

polski, WŻR,  

Wrzesień – Czerwiec 

3.  Co to jest negocjacja i kompromis? 3 Godzina wychowawcza, język 

polski, WŻR, 

Wrzesień – Czerwiec 

4.  Solidarność i lojalność - jej granice. 

 

3,5 Godzina wychowawcza, język 

polski, WŻR, 

Wrzesień – Czerwiec 

5.  Bezpieczeństwo w szkole 3,4,5 Wszystkie przedmioty Wrzesień- Czerwiec  

6.  Wybór samorządów klasowych 3 Godzina wychowawcza, Wrzesień 

7.  Współdziałanie w przygotowaniu,, Parady’’ 3,5 Godzina wychowawcza, 

plastyka, 

Czerwiec 
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8.  Współdziałanie w pełnieniu dyżurów gospodarczych 2,5 Godzina wychowawcza, Luty 

9.  Tworzenie i działalność grup samopomocy uczniowskiej. 3,5 Wszystkie przedmioty Wrzesień – Czerwiec 

10.  Udział w wycieczkach i imprezach szkolnych. 1,2,3,5 Wszystkie przedmioty Wrzesień – Czerwiec 

11.  Udział w pracach Wolontariatu. 1,4,5 Organizacje – wolontariat Wrzesień – Czerwiec 

12.  Udział w apelach i pomoc w ich organizacji. 1,3,5 Wszystkie przedmioty Wrzesień – Czerwiec 

 

 

Zadanie kierunkowe: Integracja uczniów 

Lp. Kryteria efektywności działań: Osoba odpowiedzialna 

za gromadzenie danych 

1.  Liczba imprez i wycieczek szkolnych Wychowawca 

2.  Liczba uczniów objętych samopomocą uczniowską Wychowawca 

3.  Liczba zachowań agresywnych Wychowawca, Pedagog 

4.  Liczba i przyczyny upomnień, nagan dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły 

5.  Liczba i powody pochwał dyrektora Dyrektor szkoły 

6.  Liczba i przyczyny upomnień wychowawcy i nauczycieli Wychowawca, nauczyciele 

7.  Roczne zestawienie frekwencji Wychowawca, Pedagog 

8.  Wyniki obserwacji uroczystości szkolnych Dyrektor szkoły 

 

 

 

Zadanie kierunkowe 2. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

 

Cele kierunkowe 

Rozbudzanie szacunku dla wartości kulturowych, obyczajowych i religijnych 

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. 

Kształtowanie szacunku dla własnego państwa. 

Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego. 

Cele szczegółowe Przedmioty, na których odbywa się realizacja celów: 

Uczeń: 1. Zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla 

kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które 

posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania 

narodu i państwa polskiego. 

historia, język polski, muzyka, WOS 
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2. Przekazywanie tradycji narodowej. historia, język polski, muzyka, WOS 

3. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny 

związek z krajem ojczystym (spotkań, uroczystości, 

inscenizacji, wycieczek). 

historia, język polski,  muzyka, WOS 

 

 

 

 

 

KLASA IV 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Sztandar i hymn szkoły 1 Godzina wychowawcza, historia, 

muzyka, spotkania Samorządów 

Uczniowskich 

Październik  

2.  Godło i hymn państwowy 1,2 Godzina wychowawcza, historia,  

spotkania Samorządów 

Uczniowskich 

Listopad 

3.  Co to znaczy godnie reprezentować klasę, 

szkołę? 

3 Godzina wychowawcza, historia, 

język polski,  

Grudzień  

4.  Lokalne miejsca pamięci narodowej 1,2,3 Historia, spotkania Samorządów 

Uczniowskich,  

Listopad 

5.  Prawa i obowiązki obywatelskie. 1 Godzina wychowawcza, historia,  

spotkania Samorządów 

Uczniowskich 

Maj 

6.  Przygotowanie i udział uczniów w wieczornicy z okazji 11 

listopada - Święta Odzyskania Niepodległości. 

1,2,3 Opiekun kółka historycznego Listopad 

7.  Udział uczniów w apelach szkolnych – poświęconych ważnym 

rocznicom, z udziałem pocztu sztandarowego. 

1,2,3 Wychowawcy klas 

przygotowujących apel szkolny. 

Opiekunowie SU 

Wrzesień -czerwiec 
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KLASA V 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, 

polityków, żołnierzy) - wzory postaw. 

1 Historia, język polski, muzyka, 

plastyka, godzina wychowawcza, 

Wrzesień- czerwiec 

2.  Normy życia publicznego związane z pełnieniem 

funkcji radnego, burmistrza (wójta, prezydenta). 

1,2 Historia, język polski, godzina 

wychowawcza 

Maj - Czerwiec 

3.  Formy kontroli władz samorządowych przez 

społeczność lokalną. 

1 Historia, informatyka, język 

polski 

Maj - Czerwiec 

4.  Kategoria dobra wspólnego. 1 Godzina wychowawcza, historia, Styczeń - Luty 

5.  Systemu pomocy społecznej w najbliższym 

środowisku 

1 Godzina wychowawcza, historia, 

informatyka, język polski 

Styczeń - Luty 

6.  Przygotowanie i udział uczniów wieczornicy z okazji 11 

listopada - Święta Odzyskania Niepodległości. 

1,2,3 Opiekun kółka historycznego Listopad 

7.  Udział uczniów w apelach szkolnych – poświęconych ważnym 

rocznicom, z udziałem pocztu sztandarowego. 

1,2,3 Wychowawcy klas 

przygotowujących apel szkolny. 

Opiekunowie SU 

Wrzesień -Czerwiec 

 

 

KLASA VI 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Normy i wartości związane z pełnieniem funkcji 

publicznych w samorządach. 

1 Historia, Styczeń - Luty 

2.  Samorząd terytorialny. 1 Historia, plastyka, Styczeń - Luty 

3.  Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo. 1 Historia, język polski, 

informatyka, 

Styczeń - Luty 

4.  Wartości i normy życia społecznego. 1,2 Historia, język polski, plastyka, 

muzyka, 

Cały rok 

5.  Patriotyzm. 1,2 Historia, język polski, muzyka, Listopad 
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plastyka, 

6.  Przygotowanie i udział uczniów wieczornicy z okazji 11 

listopada - Święta Odzyskania Niepodległości. 

1,2,3 Opiekun kółka historycznego Listopad 

7.  Udział  uczniów w apelach szkolnych – poświęconych ważnym 

rocznicom, z udziałem pocztu sztandarowego. 

1,2,3 Wychowawcy klas 

przygotowujących apel szkolny. 

Opiekunowie SU 

Cały rok 

 

 

Zadanie kierunkowe: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

Lp. Kryteria efektywności działań: Osoba odpowiedzialna 

za gromadzenie danych 

1.  Liczba i tematyka apeli Wicedyrektor  

2.  Liczba i tematyka imprez o tematyce patriotycznej Wicedyrektor  

 

 

Zadanie kierunkowe 3. Wychowanie do życia w rodzinie. 

 

Cele kierunkowe 

Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się 

do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. 

Kształcenie szacunku wobec ludzkiej płciowości 

Ukazanie wartości więzi rodzinnych w życiu 

Cele szczegółowe Przedmioty, na których odbywa się realizacja celów: 

Uczeń: 

1. Umie aktywnie współuczestniczyć w życiu rodziny WŻR, język polski, godzina wychowawcza, 

2. Podejmuje działania pozytywnie kształtujące 

atmosferę życzliwości w domu rodzinnym 

WŻR, godzina wychowawcza, język polski, 

3. Podejmuje odpowiednie dla dziecka obowiązki i 

wywiązuje się z nich 

WŻR, godzina wychowawcza, język polski,   

4. Wykazuje się empatią i zrozumieniem Wszystkie przedmioty 

5. Wykazuje się postawą akceptacji i szacunku wobec 

odmienności fizycznej i psychicznej związanej z 

płcią 

Wszystkie przedmioty 

6. Szanuje godność innych Wszystkie przedmioty 

7. Zna proces dojrzewania WŻR, godzina wychowawcza, przyroda, język polski,  



14 

 

KLASA IV 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzen

ie lekcji: 

Moja rodzina 1,2,3 Godzina wychowawcza, język 

polski, przyroda, religia, 

plastyka, historia 

Wrzesień-Czerwiec 

2.  Miłość łączy rodzinę 1,2,3 Godzina wychowawcza, język 

polski, plastyka, 

Wrzesień-Czerwiec 

3.  Rola rodziny w życiu człowieka 1,2,3 Godzina wychowawcza, język 

polski,  

Wrzesień-Czerwiec 

 

 

 

KLASA V 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzen

ie lekcji: 

Wspólnie tworzymy nasze domy i rodzinę. 1,2 Godzina wychowawcza, WŻR, 

język polski, 

Wrzesień-Czerwiec 

2.  Rodzina 1,2 Godzina wychowawcza, WŻR, 

język polski, 

Wrzesień-Czerwiec 

3.  Być  w rodzinie 1,2,3 Godzina wychowawcza, WŻR, 

język polski, 

Wrzesień-Czerwiec 

4.  Dojrzewanie 5,7 Godzina wychowawcza, WŻR, 

język polski, 

Wrzesień-Czerwiec 
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KLASA VI 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadze

nie lekcji: 

U progu dorosłości. 4,5,6,7 Godzina wychowawcza, WŻR, 

język polski, 

Wrzesień-Czerwiec 

2.  Dojrzewanie 4,5,6,7 Godzina wychowawcza, WŻR, 

język polski, 

Wrzesień-Czerwiec 

3.  Przekazywanie życia 5,7 Godzina wychowawcza, WŻR, 

język polski, 

Wrzesień-Czerwiec 

4.  Intymność 5,6,7 Godzina wychowawcza, WŻR, 

język polski, 

Wrzesień-Czerwiec 

 

 

Zadanie kierunkowe: Wychowanie do życia w rodzinie 

Lp. Kryteria efektywności działań: Osoba odpowiedzialna 

za gromadzenie danych 

1.  Liczba i tematyka zajęć Nauczyciel WŻR 

2.  Frekwencja na zajęciach Wychowania do życia w rodzinie Nauczyciel WŻR 

3.  Liczba i przyczyny pochwał Wychowawca 

4.  Liczba i przyczyny nagan Wychowawca, Pedagog 

 

 

Zadanie kierunkowe 4. Edukacja regionalna 

 

Cele kierunkowe 

Kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną. 

Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną. 

Kształtowanie poczucia przynależności regionalnej. 

Cele szczegółowe Przedmioty, na których odbywa się realizacja celów: 

Uczeń: 1. Zna elementy historii regionu i ich związki z historią 

i tradycją własnej rodziny. 

Historia, język polski, muzyka, godzina wychowawcza, 

2. Zna najbliższe środowisko i specyfikę swojego Historia, język polski, muzyka, plastyka, godzina 
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regionu. wychowawcza, 

3. Miejscowe podania, przysłowia, muzyka, 

architektura, plastyka, tradycyjne rzemiosło, sztuka 

ludowa i folklor. 

Historia, język polski, muzyka, plastyka, godzina 

wychowawcza, informatyka, 

4. Bierze udział w życiu kulturalnym miejscowości Wszystkie przedmioty, spotkania Samorządów 

Uczniowskich, informatyka, 

5. Zbiera informacje o rozmaitych forach 

upamiętnienia postaci i wydarzeń z przeszłości 

„małej Ojczyzny.” 

Historia, język polski, muzyka, plastyka, godzina 

wychowawcza, informatyka, 

 6. Wskazuje na planie miejscowości, siedzibę władz 

lokalnych i na przykładach omawia zakres działań 

oraz sposoby powoływania władz. 

Historia, język polski, godzina wychowawcza, 

informatyka, 

 

 

 

KLASA IV  
 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, 

sąsiedztwa i szkoły. 

2,3,5,6 Język polski, plastyka,  godzina 

wychowawcza, historia, muzyka,  

Cały rok 

2.  Elementy historii regionu i ich związki z historią 

i tradycją własnej rodziny. 

1,3 Historia, godzina wychowawcza, 

muzyka, język polski,  

Cały rok 

3.  Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i 

zwyczaje. 

1,2,3 Historia, godzina wychowawcza, 

plastyka, muzyka, język polski, 

informatyka, 

Cały rok 

4.  Miasto dawniej i dziś. 3.5,6 Historia, j. polski, plastyka Październik-Listopad 

5.  Pamiątki rodzinne. 1,3 Historia Październik-Listopad 

6.  Udział w życiu kulturalnym miejscowości 4 Wszystkie przedmioty, spotkania 

Samorządów Uczniowskich,chór  

Cały rok 
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KLASA V 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa 

regionu oraz jego podstawowe nazewnictwo.  

3 Historia, godzina wychowawcza, 

język polski, przyroda 

Cały rok 

2.  Poznanie regionu i jego kultury. 1, Historia, przyroda, język polski, 

godzina wychowawcza, język 

polski, informatyka, 

Cały rok 

3.  Polskie tradycje regionalne. 1,2,5 Historia, informatyka, spotkania 

Samorządów Uczniowskich,  

godzina wychowawcza, język 

polski,  

Cały rok 

4.  Wycieczka do Muzeum Miejskiego w Nowej 

Soli 

6 Nauczyciele historii Maj 

5.  Udział w życiu kulturalnym miejscowości 4 Wszystkie przedmioty, spotkania 

Samorządów Uczniowskich, chór  

Cały rok 

KLASA VI 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Główne symbole regionalne 1 Historia, muzyka, plastyka, 

godzina wychowawcza, język 

polski, 

Cały rok 

2.  Dostrzeganie wpływu wartości związanych z 

kulturą regionu na życie poszczególnych ludzi. 

1 Historia, język polski, godzina 

wychowawcza, muzyka, 

plastyka, 

Cały rok 

3.  Poznanie historii regionu na tle historii Polski. 1,2,4,6 Historia, język polski, godzina 

wychowawcza, muzyka,  

Cały rok 

4.  Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska 

lokalnego 

5 Historia, język polski, godzina 

wychowawcza, muzyka, 

plastyka, 

Cały rok 

5.  Udział w życiu kulturalnym miejscowości 4 Wszystkie przedmiot, spotkania Cały rok 
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Samorządów Uczniowskich 

 

Zadanie kierunkowe: Edukacja regionalna 

Lp. Kryteria efektywności działań: Osoba odpowiedzialna 

za gromadzenie danych 

1.  Ilość i rodzaj imprez związanych z życiem kulturalnym regionu Dyrektor 

2.  Ilość i efekt udziałów w konkursach o tematyce regionalnej Nauczyciele historii  

 

 

 

 

Zadanie kierunkowe  5. Promowanie zdrowego stylu życia. 

 

Cele kierunkowe 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 

Budowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. 

Kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia 

Cele szczegółowe Przedmioty, na których odbywa się realizacja celów: 

Uczeń: 

1. Uczeń dba o higienę osobistą i higienę pracy. Godzina wychowawcza, przyroda, pielęgniarka szkolna 

2. Dba o ład, porządek i bezpieczeństwo w szkole i 

poza szkołą. 

Wszystkie lekcje, pedagodzy 

3. Aktywnie wykorzystuje czas wolny. Godzina wychowawcza, przyroda, wychowanie 

fizyczne, pielęgniarka szkolna, informatyka, 

4. Potrafi rozsądnie korzystać ze środków masowego 

przekazu 

Wszystkie przedmioty, pielęgniarka szkolna, pedagog, 

5. Zna zasady zdrowego odżywiania i potrafi je 

wykorzystywać. 

Godzina wychowawcza, przyroda, pielęgniarka szkolna 

6. Uczeń jest świadomy wartości zdrowego stylu życia. Godzina wychowawcza, przyroda, wychowanie 

fizyczne, informatyka, 

7. Rozpoznaje, rozumie i wyraża swoje uczucia.  Język polski, godzina wychowawcza 

8. Rozumie konieczność ochrony środowiska i 

podejmuje działania w tym kierunku. 

Godzina wychowawcza, przyroda, organizacje – LOP, 

informatyka 
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KLASA IV 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzen

ie lekcji: 

Żyjemy bezpiecznie - wdrożenie zasad 

bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.  

1,2 Wszystkie przedmioty, pedagog, 

pielęgniarka  

Grudzień 

2.  Zasady BHP obowiązujące w szkole. 1,2 Wszystkie przedmioty Październik 

3.  Dbanie o higienę i konsekwencję braku higieny. 1,4,6 Przyroda, godzina 

wychowawcza, pielęgniarka 

szkolna 

Październik 

4.  Czym zajmuje się ekologia i co ma z nami 

wspólnego? 

6,8 przyroda, godzina wychowawcza, 

informatyka, język polski,  

Kwiecień 

5.  Gospodarowanie czasem wolnym. 2,3,4 Przyroda, język polski, godzina 

wychowawcza, WŻR, 

informatyka, pielęgniarka 

szkolna 

Maj 

6.  Dlaczego ważne jest zwracanie uwagi na emocje 

swoje i innych. 

7 Godzina wychowawcza, język 

polski, muzyka, plastyka, WŻR, 

Maj 

7.  Udział uczniów w akcji sprzątanie świata. 2,3,6,8 Organizacje - LOP Wrzesień 

8.  Fluoryzacja zębów. 1 Godzina wychowawcza, 

pielęgniarka  

Wrzesień - Czerwiec 

9.  Sejmik na temat zdrowej żywności. 3,5,6 Organizacje - LOP Kwiecień 

10.  Dbanie o treny zielone wokół szkoły. 2,3 Organizacje - LOP godzina 

wychowawcza, 

Wrzesień - Czerwiec 

11.  Udział w konkursach i programach prozdrowotnych PCK. 1,3,5,6,8 Organizacje – PCK, pielęgniarka  Wrzesień - Czerwiec 

12.  Udział w działaniach sportowych. 3,6 Wychowanie fizyczne, Wrzesień - Czerwiec 
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KLASA V 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzen

ie lekcji: 

Choroby brudnych rąk. Higiena osobista 

uczniów. 

1,6 Pielęgniarka szkolna, przyroda, 

godzina wychowawcza, 

Wrzesień 

2.  Zasady zdrowego odżywiania. 5,6 Przyroda, pielęgniarka szkolna, 

godzina wychowawcza, 

Październik 

3.  Różne rodzaje aktywności. 3,8 Wychowanie fizyczne, WŻR, 

godzina wychowawcza, 

pielęgniarka szkolna 

informatyka, 

Maj 

4.  Trudne uczucia i ich wyrażanie. 7 Godzina wychowawcza, WŻR, Maj 

5.  Udział uczniów w akcji sprzątanie świata. 2,3,6,8 Organizacje - LOP Wrzesień 

6.  Fluoryzacja zębów. 1 Godzina wychowawcza, 

pielęgniarka szkolna 

Wrzesień - Czerwiec 

7.  Sejmik na temat zdrowej żywności. 3,5,6 Organizacje - LOP Październik 

8.  Dbanie o treny zielone wokół szkoły. 2,3 Organizacje - LOP godzina 

wychowawcza, 

Wrzesień - Czerwiec 

9.  Udział w konkursach i programach prozdrowotnych PCK. 1,3,5,6,8 Organizacje – PCK, pielęgniarka 

szkolna 

Wrzesień - Czerwiec 

10.  Udział w działaniach sportowych. 3,6 Wychowanie fizyczne, Wrzesień -Czerwiec 
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KLASA VI 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzen

ie lekcji: 

Zdrowy tryb życia. 5,6 Pielęgniarka szkolna, przyroda, 

godzina wychowawcza, 

wychowanie fizyczne, 

Wrzesień 

2.  Jak zdrowe odżywiania wpływa na nasze 

zdrowie fizyczne i psychiczne. 

2,4,5,6 Pielęgniarka szkolna, przyroda, 

godzina wychowawcza, 

Październik 

3.  Dbajmy o swoje, czyli ekologia w działaniu. 6,8 Przyroda, organizacje - LOP, 

informatyka, 

Kwiecień 

4.  Czas wolny i techniki relaksacyjne. 3,7 Godzina wychowawcza, 

pedagog, informatyka, 

Maj 

5.  Co to jest złość i jak sobie z nią radzić? 7 Godzina wychowawcza, Wrzesień 

6.  Udział uczniów w akcji sprzątanie świata. 2,3,6,8 Organizacje - LOP Wrzesień 

7.  Fluoryzacja zębów. 1 Pielęgniarka szkolna Wrzesień - Czerwiec 

8.  Sejmik na temat zdrowej żywności. 3,5,6 Godzina wychowawcza, 

pielęgniarka  

 

9.  Dbanie o treny zielone wokół szkoły. 2,3 Organizacje - LOP Wrzesień - Czerwiec 

10.  Organizowanie zmian w otoczeniu szkoły(nasadzanie roślin). 2,8 Organizacje - LOP godzina 

wychowawcza, 

Wrzesień - Czerwiec 

11.  Udział w konkursach i programach prozdrowotnych PCK 1,3,5,7,8 Organizacje – PCK, pielęgniarka 

szkolna 

Wrzesień -Czerwiec 

12.  Udział w działaniach sportowych. 3,6 Wychowanie fizyczne, Wrzesień - Czerwiec 
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Zadanie kierunkowe: Promowanie zdrowego stylu życia 

Lp. Kryteria efektywności działań: Osoba odpowiedzialna 

Za gromadzenie danych 

1.  Liczba i przyczyny pochwał Wychowawca 

2.  Liczba i przyczyny nagan Wychowawca 

3.  Liczba i przyczyny uwag Wychowawca 

4.  Analiza obecności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych Nauczyciel prowadzący zajęcia 

5.  Osiągnięcia uczniów w konkursach artystycznych, sportowych 

itp. 

Nauczyciele organizujący konkursy  

6.  Ocena BMI uczniów Pielęgniarka 

7.  Liczba i przyczyny wypadków i urazów Pielęgniarka, nauczyciele wych. fizycznego , dyrektor 

 

 

Zadanie kierunkowe 6. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom. 

 

Cele kierunkowe 

Kształtowanie właściwej postawy wobec nałogów. 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 

Kształtowanie zachowań asertywnych. 

Budowanie postaw prospołecznych. 

Wzmacnianie właściwych zachowań i nawyków 

 

Rozpoznawanie zjawiska cyberprzemocy  

Cele szczegółowe Przedmioty, na których odbywa się realizacja celów: 

 

1. Zna substancje szkodzące zdrowiu (używki, narkotyki)  Godzina wychowawcza, wychowanie do życia w 

rodzinie, pedagog, 

2. Przestrzega regulaminu szkoły. Godzina wychowawcza 

3. Potrafi zachowywać się asertywnie w różnych 

sytuacjach. 

Wychowanie do życia w rodzinie, godzina 

wychowawcza,  

4. Jest świadomy jakie szkody wywołuje spożywanie 

alkoholu, palenie papierosów i zażywanie narkotyków. 

Godzina wychowawcza, przyroda, pielęgniarka szkolna,  

5. Zna mechanizmy uzależnień. Godzina wychowawcza, WŻR. 
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6. Zna mechanizmy współ-uzależnienia w rodzinie z 

problemem alkoholowym. 

Godzina wychowawcza, wychowanie do życia w 

rodzinie,  

7. Podejmuje próby poszukiwania pomocy w sytuacjach 

zagrożenia 

Godzina wychowawcza, język polski, pielęgniarka 

szkolna,  

8. Potrafi wykorzystać komputer w celach 

edukacyjnych 

Informatyka  

9. Zna mechanizmy powstawania zjawiska 

cyberprzemocy wśród  uczniów 

Godzina wychowawcza, informatyka,  

 

 

KLASA IV 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Substancje szkodliwe dla naszego 

organizmu. 

1 Godzina wychowawcza, 

przyroda, WŻR, pielęgniarka 

szkolna pedagog,  

Luty 

2.  Dlaczego palenie szkodzi zdrowiu? 4,5 Godzina wychowawcza, WŻR, 

pielęgniarka szkolna pedagog,  

Grudzień 

3.  Uczymy się odmawiać. 4,7,8 Godzina wychowawcza, plastyka, 

pielęgniarka szkolna pedagog, 

psycholog, 

Kwiecień 

4.   Ja i mój komputer 8,9 Godzina wychowawcza, 

pedagog, informatyka 

 

Wrzesień/ luty 

5.  Udział w akcji „Światowy Dzień bez Papierosa”  1,4,5,7 Pedagog, pielęgniarka szkolna, 

plastyka 

Maj  

6.  Udział uczniów w programach profilaktyki 

antynikotynowej  

4, 5 Pedagog Wrzesień- Czerwiec 
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KLASA V 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Zapoznanie z regulaminem szkoły. 2 Godzina wychowawcza, Wrzesień 

2.  Używki i ich wpływ na młody organizm. 1,4,5 Godzina wychowawcza, 

przyroda, pielęgniarka szkolna, 

pedagog,  

Grudzień 

3.  Kto wpływa na to, że zaczynamy palić? 3 Godzina wychowawcza, przyroda 

pielęgniarka szkolna, pedagog,  

Styczeń 

4.  Moda na niepalenie. 3,4 Godzina wychowawcza, plastyka, 

pielęgniarka szkolna, pedagog,  

 

Grudzień 

5.  Co to jest cyberprzemoc? 4,5 Godzina wychowawcza, 

informatyka pedagog,  

Wrzesień/ Luty 

6.  Udział w akcji „Światowy Dzień bez Papierosa” 1,4,5,7 Pedagog, pielęgniarka szkolna, Maj  

7.  Udział uczniów w programach profilaktyki 

antynikotynowej 

4, 5 Pedagog Wrzesień- Czerwiec 

 

KLASA VI 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Różne rodzaje uzależnień. 4 Godzina wychowawcza, 

przyroda, pielęgniarka szkolna, 

pedagog,  

Wrzesień 

2.  Alkoholizm zjawisko społeczne, czy 

choroba? 

6 Godzina wychowawcza, WŻR, 

pedagog,  

Grudzień 

3.  Narkotyki droga do nikąd 1,3,4,5,7 Godzina wychowawcza, WŻR, 

pielęgniarka szkolna pedagog,  

Styczeń 
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4.  Alkohol  w domu, czyli problem całej 

rodziny. 

 

6,7 Godzina wychowawcza, WŻR, 

pielęgniarka szkolna, pedagog,  

Grudzień 

5.  Cyberprzemoc jak jej zaradzić? 8,9 Godzina wychowawcza, 

informatyka, pedagog 

Wrzesień/ Luty 

6.  Udział w programach profilaktycznych realizowanych 

przez GKRPA 

1,4,5 Pedagog, pielęgniarka szkolna Wg zewnętrznego 

harmonogramu 

7.  Udział w zewnętrznych programach profilatycznych 1,4,5  Pedagog Wg zewnętrznego 

harmonogramu 

8.  Konkurs plastyczny „Mówimy Nie nałogom 1,2,3,4,5 Plastyka  Luty  

 

 

Zadanie kierunkowe: Zapobieganie patologiom i uzależnieniom 

Lp. Kryteria efektywności działań: Osoba odpowiedzialna 

za gromadzenie danych 

1.  Liczba upomnień wychowawcy za palenie papierosów i spożywanie 

innych używek 

Wychowawca 

2.  Liczba i powody pochwał. Wychowawca 

3.  Liczba upomnień i nagan Dyrektora Szkoły za palenie papierosów i 

spożywanie innych używek 

Wicedyrektor  

4.  Wskaźnik w karcie oceny zachowania: 

- podanie w sprawozdaniach rocznych 3 najniżej ocenionych 

wskaźników w swojej klasie, 

- przygotowanie zestawienia 

Wskaźnik Częstotliwość występowania 

KL. IV KL. V KL. VI 
 

Wychowawca 

Pedagog 

5.  Wynik diagnozy zespołowej nauczycieli uczących w danej klasie, 

świadczących o stanie wiedzy na temat uzależnień 

Wychowawca 

6.  Liczba godzin nieusprawiedliwionych Wychowawca 
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Zadanie kierunkowe 7 Przeciwdziałanie agresji 

 

Cele kierunkowe 

Wzmacnianie właściwych zachowań i nawyków 

Rozwój cech osobistych pożądanych w życiu społecznym 

Eliminowanie stereotypów i uprzedzeń 

Cele szczegółowe Przedmioty, na których odbywa się realizacja celów: 

Uczeń: 1. Umie budować relacje koleżeńskie Wszystkie przedmioty 

2. Potrafi konstruktywnie rozwiązywać konflikty oraz 

radzić sobie ze stresem 

Wszystkie przedmioty 

3. Przeciwstawia się negatywnym wpływom otoczenia Wszystkie przedmioty 

4. Jest świadomy odpowiedzialności za swoje 

postępowanie 

Wszystkie przedmioty 

5. Nie podejmuje agresji słownej i fizycznej Wszystkie przedmioty 

 

KLASA IV 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Rodzaje agresji, – kiedy jestem agresywny. 4,5 Godzina wychowawcza, 

pedagog,  

Listopad 

2.  Jak zachować się wobec agresji. 2,3,4 Godzina wychowawcza, WŻR, 

język polski, pedagog, psycholog, 

Styczeń 

3.  Jak nie stać się ofiarą agresji. 2,3 Godzina wychowawcza, WŻR, 

pedagog,  

Kwiecień 

4.  Razem wobec agresji. 1,3,4 Godzina wychowawcza, WŻR, 

pedagog,  

Maj 

5.  Czy czuję się bezpiecznie w szkole? 3,4,5 Godzina wychowawcza, 

pedagog 

Wrzesień-Czerwiec 

6.  Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 1,2,3,4,5 Organizacje – wolontariat Grudzień 
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KLASA V 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Postawy wobec agresji. 1,2,3 Godzina wychowawcza, WŻR, 

pedagog,  

Październik 

2.  Czy czuję się bezpiecznie w szkole? 3,4,5 Godzina wychowawcza, 

pedagog  

Wrzesień- Czerwiec  

3.  Umiejętność rozwiązywania konfliktów 2 Godzina wychowawcza, język 

polski, Sąd koleżeński 

Listopad 

4.  Trudne uczucia i ich wyrażanie (komunikat „ja”) 

 

1,2 Godzina wychowawcza, język 

polski, WŻR, pedagog,  

Grudzień 

5.  Co to jest stres? Jak sobie z nim poradzić? 2,4 Godzina wychowawcza, 

pedagog 

Styczeń  

6.  Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 1,2,3,4,5 Organizacje – wolontariat Grudzień 

 

 

 

KLASA VI 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzenie 

lekcji: 

Brutalność i wulgarność – czy tak musi być? 3,5 Godzina wychowawcza, WŻR, 

Sąd koleżeński, pedagog,  

cały rok 

2.  Radzenie sobie z własną i cudzą złością. 1,2,4,5 Godzina wychowawcza, WŻR, 

pedagog,  

Listopad 

3.  Dobre słowo leczy smutek- Zwrócenie uwagi 

na właściwe odnoszenie się do innych 

1,2,4 Godzina wychowawcza, WŻR, 

pedagog,  

Styczeń  

4.  Uczenie sztuki komunikacji. 1,2,5 Godzina wychowawcza, WŻR, 

pedagog,  

Listopad 

5.  Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 1,2,3,4,5 Organizacje – wolontariat Grudzień 
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Zadanie kierunkowe: Przeciwdziałanie agresji 

Lp. Kryteria efektywności działań: Osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych 

1.  Liczba i przyczyny uwag Wychowawca 

2.  Liczba i przyczyny nagan Wychowawca 

3.  Liczba interwencji policji na terenie szkoły  Pedagog 

4.  Liczba toczących się spraw w sądzie rodzinnym, nadzór 

kuratora, skierowania do ośrodków wychowawczych 

Pedagog 

5.  Ilość rejestrowanych rozmów z uczniami oraz interwencji Wychowawca, Pedagog 

6.  Wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły-

ankieta 

Wychowawca, Pedagog 

7.  Liczba zgłoszonych dewastacji mienia w szkole Pedagog 

8.  Liczba godzin nieusprawiedliwionych Wychowawca, Pedagog 

 

 

Zadanie kierunkowe 8 Kształtowanie postaw samorządowych 

Cel kierunkowy Znajomość zasad działania samorządów. 

 Cele szczegółowe Przedmioty, na których odbywa się realizacja celów: 

Uczeń: 1. Umie współdziałać z samorządem szkolnym Godzina wychowawcza, 

2. Umie podejmować decyzje dotyczące ogółu. Godzina wychowawcza, WŻR, język polski, Sąd 

koleżeński 

3. Zna znaczenie jednostki dla demokracji godzina wychowawcza, historia, język polski, Sąd 

koleżeński  

 

KLASA IV 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzeni

e lekcji: 

Szkolny (klasowy) samorząd uczniowski - 

zasada działania. 

3 Godzina wychowawcza, Wrzesień 

2.  Wybór samorządu klasowego 1,3 Godzina wychowawcza, Wrzesień 



29 

3.  Normy i wartości związane z pełnieniem funkcji 

publicznych w samorządzie uczniowskim. 

2,3 Godzina wychowawcza, język 

polski,  

Marzec 

4.  Klasa na medal-oceniamy swoje zachowanie 2 Godzina wychowawcza, Styczeń i Maj 

5.  Współdecydowanie o życiu szkoły za pośrednictwem 

Samorządu Uczniowskiego. 

1 Godzina wychowawcza, Wrzesień – Czerwiec 

6.  Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej  1 Język polski, informatyka, Wrzesień - Czerwiec 

7.  Działalność sądu koleżeńskiego 1,2 Sąd koleżeński Wrzesień – Czerwiec 

 

 

 

 

 

KLASA V 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzen

ie lekcji: 

Wybór samorządu klasowego 1 Godzina wychowawcza, Wrzesień 

2.  Jesteśmy częścią społeczeństwa 3 Godzina wychowawcza, WŻR, 

język polski, 

Marzec 

3.  Wpływ jednostki na grupę i grupy na jednostkę 2,3 Godzina wychowawcza, WŻR, 

język polski, 

Marzec 

4.  Samoocena z zachowania – oceniamy siebie i 

innych 

2 Godzina wychowawcza, Styczeń i Maj 

5.  Współdecydowanie o życiu szkoły za pośrednictwem 

Samorządu Uczniowskiego 

1 Godzina wychowawcza, Wrzesień – Czerwiec 

6.  Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej 1 język polski, informatyka, Wrzesień – Czerwiec 

7.  Działalność sądu koleżeńskiego 1,2 Sąd koleżeński Wrzesień - Czerwiec 
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KLASA VI 

 

Lp. Działania 
Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 
Termin 

1.  Prowadzen

ie lekcji: 

Wybór samorządu klasowego 1 Godzina wychowawcza, Wrzesień 

2.  Regulamin szkoły a własna indywidualność. 2,3 Godzina wychowawcza, język 

polski, WŻR, 

Marzec 

3.  Samoocena z zachowania – oceniamy siebie i 

innych 

2 Godzina wychowawcza, Marzec 

4.  Współdecydowanie o życiu szkoły za pośrednictwem 

Samorządu Uczniowskiego 

1 Godzina wychowawcza, Wrzesień – Czerwiec 

5.  Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej 1 Język polski, informatyka, Wrzesień – Czerwiec 

6.  Działalność sądu koleżeńskiego 1,2 Sąd koleżeński Wrzesień – Czerwiec 

 

 

 

 

Zadanie kierunkowe: Kształtowanie postaw samorządowych 

Lp. Kryteria efektywności działań: Osoba odpowiedzialna 

za gromadzenie danych 

1.  Liczba zebrań samorządu uczniowskiego Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

2.  Frekwencja na zebraniach samorządu uczniowskiego Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

3.  Ilość akcji przeprowadzonych przez klasy i samorząd 

uczniowski 

Wychowawca, Opiekun samorządu uczniowskiego 

 

Zadanie kierunkowe: Promowanie zdrowego stylu życia 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych 

Budowanie postaw proekologicznych 
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Wzmacnianie nawyków higienicznego trybu życia 

Uczeń Cele szczegółowe Przedmioty, na których odbywa się realizacja celów: 

1. Dba o higienę osobistą i higienę pracy. Godzina wychowawcza, biologia 

2. Dba o ład i porządek w szkole i poza szkołą. Wszystkie lekcje 

4. Zna zasady zdrowego odżywiania i potrafi je 

wykorzystać. 

OC, godzina wychowawcza, EDB 

5. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych. OC, godzina wychowawcza, EDB 

6. Potrafi zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i 

zdrowia. 

OC, biologia, godzina wychowawcza, EDB 

7. Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska. Godzina wychowawcza, biologia  

 

KLASA I 

Lp. Działania Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 

Termin 

1.  

Przeprowadzenie 

lekcji: 

Jak wykorzystać czas wolny? 

- zapoznanie z ofertą zajęć popołudniowych w szkole 

3 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Wrzesień  

2.  Jak mogę zmienić świat? 7 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Marzec  
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3.  Co to znaczy zdrowo się odżywiać? 4 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Luty  

4.  Dbamy o higienę – spotkanie z pielęgniarką 1 Godz. wychow. 

Wychowawcy, 

Pielęgniarka 

Luty  

5.  Udział uczniów w sprzątaniu świata. 2,7 Akcja – wszyscy 

nauczyciele 

Listopad  

6.  Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych. 

Alarm! - Zasady zachowania podczas alarmu. 

6 Ćwiczenia – dyrektor, 

nauczyciele 

Maj  

7.  Przeprowadzenie lekcji: Zasady zachowania w szkole i poza nią: 

- w drodze do szkoły (w autobusie), 

- podczas imprez szkolnych, 

- w czasie wakacji, ferii, 

- na wycieczce szkolnej. 

5 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Wrzesień – 

czerwiec 
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KLASA II 

Lp. Działania Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 

Termin 

1.  

Przeprowadzenie 

lekcji: 

Znaczenie zajęć fizycznych dla zdrowia 3 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Wrzesień  

2.  Jak mogę oszczędzać wodę? 7 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Kwiecień  

3.  Przyczyny otyłości, anoreksji. 4 Godz. wychow. 

Wychowawcy 
Grudzień  

4.  Jak dobrze zaplanować dzień? 1 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Październik  

5.  Udział uczniów w sprzątaniu świata. 2,7 Akcja – wszyscy 

nauczyciele 

Listopad  

6.  Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych. 

Alarm! - zasady zachowania podczas alarmu. 

6 Ćwiczenia – dyrektor, 

nauczyciele 

Maj  

7.  Przeprowadzenie lekcji: Zasady zachowania w szkole i poza nią: 

- w drodze do szkoły (w autobusie), 

- podczas imprez szkolnych, 

- w czasie wakacji, ferii, 

- na wycieczce szkolnej. 

5 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Wrzesień – 

Czerwiec 
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KLASA III 

Lp. Działania Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 

Termin 

1.  

Przeprowadzenie 

lekcji: 

Sposoby spędzania wolnego czasu – propozycje uczniów. 3 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Wrzesień  

Właściwe planowanie pracy i odpoczynku. 1 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Październik  

Na jakiej jesteś diecie? - Ocena sposobu odżywiania. 4 Godz. wychow. 

Wychowawcy 
Styczeń  

Jak mogę oszczędzać energię? 7 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Kwiecień  

2.  Udział uczniów w sprzątaniu świata. 2,7 Akcja – wszyscy 

nauczyciele 

Listopad  

3.  Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych. 

Alarm! - Zasady zachowania podczas alarmu. 

6 Ćwiczenia – dyrektor, 

naucz. 

Maj  

4.  Przeprowadzenie lekcji z zakresu pomocy przedmedycznej. 6 OC, Prowadzący Kwiecień – 

maj  

5.  Przeprowadzenie lekcji: Zasady zachowania w szkole i poza nią: 

- w drodze do szkoły (w autobusie), 

- podczas imprez szkolnych, 

- w czasie wakacji, ferii, 

- na wycieczce szkolnej. 

5 Godz. wychow. 

Wychowawcy 

Wrzesień – 

Czerwiec  
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Zadanie kierunkowe: Promowanie zdrowego stylu życia 

Lp.  Kryteria efektywności działań Osoba odpowiedzialna za 

gromadzenie danych 

1.  Liczba i przyczyny pochwał Wychowawca  

2.  Liczba i przyczyny nagan Wychowawca  

3.  Liczba i przyczyny uwag Wychowawca  

4.  Analiza obecności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych Koordynator ds. zajęć pozalekcyjnych 

5.  Osiągnięcia uczniów w konkursach artystycznych, sportowych itp. Koordynator ds. zajęć pozalekcyjnych 

6.  Ocena BIM Pielęgniarka 

7.  Liczba i przyczyny wypadków i urazów Pielęgniarka, nauczyciele  

Wych. fiz., Dyrektor  

 

 

 

Zadanie kierunkowe: 

 

Integracja uczniów 

Cele kierunkowe: 

Nabywanie umiejętności zachowania norm współżycia społecznego 

Budowanie poczucia akceptacji i przynależności 
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Cele szczegółowe: 
Przedmioty, na których odbywa się 

realizacja celów: 

Uczeń: 

1. Chętnie chodzi do szkoły. Godzina wychowawcza 

2. Umiejętnie komunikuje się z innymi. Godzina wychowawcza 

3. Potrafi dokonać obiektywnej oceny siebie i innych. Godzina wychowawcza, biologia 

4. Wypełnia swoje obowiązki. Godzina wychowawcza, biologia 

5. Jest tolerancyjny. Godzina wychowawcza, WOS 

6. Ma poczucie własnej wartości. Godzina wychowawcza 
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KLASA I 

Lp. Działania Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 

Termin 

1.  

Przeprowadzenie 

lekcji: 

Oczekiwania i życzenia uczniów-propozycje zagadnień do 

omówienia na lekcjach wychowawczych 

Poznajemy prawa i obowiązki ucznia gimnazjum – zapoznanie 

ze Statutem Szkoły oraz WSO. 

1,2,6 

 

3,4 

Wychowawca  
 

 

Wychowawca 

Wrzesień  

 

Wrzesień  

2.  Co to jest tolerancja? 5 

 

Wychowawca Grudzień  

3.  Wspólnie organizujemy życie klasy – tworzenie planu pracy 

wychowawcy. 

1,2 Wychowawca Październik  

4.  Jestem sprawiedliwy. 

 

3,4 Wychowawca Styczeń, maj 

5.  Wybór samorządu klasowego i szkolnego. 4,6 Wychowawca, opiekun 

samorządu szkolnego 

Wrzesień  

6.  Zorganizowanie integrującej wycieczki klasowej. 1,2 

 

Wychowawca Październik, 

Październik  

7.  Zorganizowanie integrującej wycieczki klasowej. 1,2 Wychowawca Wrzesień, 

październik 

8.  Imprezy z okazji Święta Miasta 2,5 Wychowawca Czerwiec  
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KLASA II 

Lp. Działania Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 

Termin 

1.  

Przeprowadzenie 

lekcji: 

Moje miejsce w klasie. 1,3,6 

 

Wychowawca  Październik  

2.  Samoocena i ocena kolegów w klasie. 3,4 Wychowawca  Styczeń – 

czerwiec  

3.  Wspólne ustalenie zasad współżycia w klasie 1 

 

Wychowawca  Wrzesień  

4.  Organizacja otrzęsin uczniów klas pierwszych. 4 

 

Opiekun samorządu Październik  

5.  Zorganizowanie integrującej wycieczki klasowej. 1,2 

 

Wychowawca  Maj  

6.  Zorganizowanie sejmiku uczniowskiego, „Co to jest tolerancja?”. 5 

 

Wychowawca  Listopad  

7.  Zorganizowanie zajęć z zakresu mediacji 6 Opiekun samorządu, 

Wychowawca  

Marzec  

8.  Imprezy z okazji Święta Miasta 2,5 

 

Wychowawca  Czerwiec 
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KLASA III 

Lp. Działania Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 

Termin 

1.  

Przeprowadzenie 

lekcji: 

Bilans zysków i strat – ocena sytuacji wychowawczej w klasie. 3 Wychowawca  Wrzesień  

2.  Zasady efektywnej komunikacji. 2 

 

Wychowawca  Październik  

3.  Samoocena i ocena kolegów w klasie 3,4 Wychowawca  Styczeń – 

czerwiec  

4.  Zorganizowanie debaty przed wyborami do Samorządu Uczniowskiego. 2 Opiekun Samorządu 

Szkolnego 

Wrzesień 

5.  Zorganizowanie integrującej wycieczki klasowej. 1,2 

 

Wychowawca  Maj  

6.  Przeprowadzenie akcji „Zbiórka żywności dla dzieci z ubogich rodzin”. 5 Akcja! Komisja 

Opiekuńcza 

Grudzień, 

marzec 

7.  Wybór Samorządu klasowego. 6 

 

Wychowawca  Wrzesień  

8.  Imprezy z okazji Święta Miasta  2,5 

 

Wychowawca  Czerwiec 
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Zadanie kierunkowe: Integracja uczniów 

 

Lp.  Kryteria efektywności działań Osoba odpowiedzialna za 

gromadzenie danych 

1.  Liczba i przyczyny upomnień, nagan dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły 

2.  Liczba i powody uzyskania pochwał dyrektora. Dyrektor szkoły 

3.  Liczba i przyczyny skarg uczniów. Rzecznik Praw Ucznia 

4.  Zespołowa diagnoza nauczycieli dotycząca integracji zespołu klasowego. Wychowawca, pedagog 

5.  Liczba i przyczyny upomnień wychowawcy i nauczycieli. Wychowawca, nauczyciele 

6.  Wyniki hospitacji. Dyrektor szkoły 

7.  Roczne zestawienie frekwencji. Wychowawca  

8.  Roczne zestawienie w sprawozdaniu wychowawczym trzech najniżej ocenianych wskaźników z 

zachowania. 

Wychowawca, pedagog 

9.  Wyniki obserwacji uroczystości szkolnych Dyrektor szkoły 
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Zadania kierunkowe Zapobieganie patologiom i uzależnieniom 

Cel kierunkowy: Kształtowanie zachowań asertywnych 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje i innych zdrowie 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności prawnej za popełnione przestępstwa i wykroczenia 

Budowanie postaw prospołecznych 

Cele szczegółowe: Przedmioty, na których 

odbywa się realizacja 

poszczególnych celów 

Uczeń 1. Zna podstawowe pojęcia i procedury prawne. Godz. wychowawcza 

2 Potrafi podejmować właściwe i odpowiedzialne decyzje, rzutujące na jego 

sytuację prawną. 

Godz. wychowawcza 

3 Przestrzega regulaminu szkoły. Godz. wychowawcza 

4 Zna swoje prawa i obowiązki. Godz. wychowawcza, lekcje 

WOS 
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 5 Zna pojęcie uzależnienia, jego rodzaje i mechanizmy. Godz. wychowawcza, lekcje 

biologii 

6 Potrafi odróżnić prawdę od mitów związanych z używkami. Godz. wychowawcza, lekcje 

biologii 

7 Potrafi podejmować właściwe i odpowiedzialne decyzje, rzutujące na jego 

sytuację zdrowotną. 

Godz. wychowawcza, lekcje 

biologii 

8 Zna swoją wartość i potrafi zachować się asertywnie. Godz. wychowawcza 

9 Potrafi aktywnie zagospodarować czasem wolnym. Godz. wychowawcza 

10 Zna zakres i rodzaje pomocy udzielanej przez instytucje zajmujące się 

profilaktyką uzależnień. 

Godz. wychowawcza, lekcje 

WOS 

11 Potrafi scharakteryzować zjawisko cyberprzemocy Godz. wychowawcza, 

informatyka 

12 Zna konsekwencje prawne i psychologiczne cyberprzemocy Godz. wychowawcza, 

informatyka 
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KLASA I 
 

Lp Działania Cel Osoby odpowiedzialne Terminy 

1. Przeprowadzenie 

lekcji: 

„Prawa i obowiązki ucznia 

Gimnazjum nr 1 w Nowym 

Miasteczku” 

3,4 Wychowawca Wrzesień 

,„Czym jest uzależnienie” 5 Wychowawca Listopad 

„Używki, a moje ciało” 5,6,7 Pedagog Grudzień 

Dopalacze drogą donikąd 

 

5,6,7 Pedagog Luty  

Cyberprzemoc w świetle 

prawa 

11,12 Pedagog, wychowawca Wrzesień/ Grudzień 

2. Pogadanka nt. „Procedury prawne wobec 

nieletnich” 

1,4,10 Pedagog, wychowawcy 

klas, policjant 

Listopad 

3. Udział uczniów w konkursie „ Procedury 

prawne wobec nieletnich” 

1,2 Pedagog Styczeń 

4. Udział uczniów w „Dniu zdrowia” 1 Pedagog, nauczyciel 

biologii 

Kwiecień 

5. Udział uczniów w Światowym Dniu bez 

Papierosa 

5,6,7 Pedagog Maj 

6. Udział w programach profilaktycznych 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” 

6,7,9, Pedagog Wrzesień- Czerwiec 

7. Udział w programach profilaktycznych 

organizowanych przez GKRPA 

6,7,9 Pedagog Wg zewnętrznego 

harmonogramu 
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KLASA II 

 

Lp Działania Cel Osoby odpowiedzialne Terminy 

1. Przeprowadzenie 

lekcji: 

„Asertywność – sztuka bycia 

sobą” 

8 Wychowawca Październik 

„Alkohol i narkotyki pomyśl 

zanim będzie za późno” 

 

5,6,7 Pedagog Listopad 

STOP! Uważaj na 

dopalacze 

 

5,6,7,10 Wychowawca, Pedagog Marzec  

Cyberprzemoc- czy można 

inaczej? 

11,12 Wychowawca, Pedagog Wrzesień- Czerwiec   

2. Konkurs literacki „ Mój kawałek nieba wolny 

od używek” 

5,6,7,9 Nauczyciele poloniści Marzec 

3. Udział uczniów w „Dniu zdrowia” 1 Pedagog, nauczyciel 

biologii 

Kwiecień/ maj 

4. Udział uczniów w Światowym Dniu bez 

Papierosa 

5,6,7 Pedagog Maj 

5. Konkurs plastyczny „Nałogi kradną wolność” 5,6,8 Nauczyciele plastyki Marzec  

6. Udział w programach profilaktycznych 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” 

6,7,9 Pedagog Wrzesień-Czerwiec  

7. Udział w programach profilaktycznych 

organizowanych przez GKRPA 

6,7,9 Pedagog Wg zewnętrznego 

harmonogramu 
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KLASA III 

 

Lp Działania Cel Osoby odpowiedzialne Terminy 

1. Przeprowadzenie 

lekcji: 

„jestem sobą i potrafię 

powiedzieć nie” 

8 Wychowawca Wrzesień 

Narkotyki? Na co mi to 5,6,7 Wychowawca, pedagog Grudzień 

„Sankcje prawne wobec  

nieletnich” 

1,2,3,4 Wychowawca, pedagog, 

policjant 

Luty 

Zagrożenie AIDS dla życia 

własnego, rodzinnego i 

społecznego 

 

5, 6, 7, 9, 10 Wychowawca, pedagog Kwiecień  

Dopalaczom mówimy NIE 5,6,7 Wychowawca, pedagog Listopad 

 

Korzystaj mądrze z 

komputera 

11,12 Wychowawca, pedagog Wrzesień- Czerwiec  

2. Udział uczniów w spotkaniu teatralnym o 

tematyce uzależnień 

5,6,7 Pedagog, wychowawcy Styczeń 

3. Udział Uczniów w „Dniu zdrowia” 1 Pedagog, nauczyciel 

biologii 

Kwiecień/ maj 

4. Udział uczniów w Świtowym Dniu bez 

Papierosa 

5,6,7 Pedagog Maj 

5. Udział w programie profilaktycznym 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” 

5,6,10 Pedagog Wrzesień- Czerwiec 

6. Udział w programach profilaktycznych 

organizowanych przez GKRPA 

5,6,7 Pedagog Wg zewnętrznego 

harmonogramu 
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Zadania kierunkowe: Zapobieganie patologiom i uzależnieniom 

 

Lp. Kryteria efektywności działań Osoba odpowiedzialna za gromadzenie 

danych 

1. Liczba upomnień wychowawcy za palenie papierosów i spożywanie innych używek Wychowawca 

2. Liczba i powody pochwał wychowawcy Wychowawca 

3. Liczba upomnień i nagan Dyrektora Szkoły za palenie papierosów i spożywanie 

innych używek 

Wicedyrektor ds. wychowania 

4. Wskaźnik w karcie oceny zachowania 

- podanie w sprawozdaniach rocznych 3 najniżej ocenionych wskaźników w swojej 

klasie,  

- przygotowanie zestawienia 

 

Wskaźnik Częstotliwość występowania 

Kl. I Kl. II Kl. III 

  

Wychowawca 

Pedagog 

5. Wynik diagnozy zespołowej n-li uczących w danej klasie, świadczących o stanie 

wiedzy na temat uzależnień. 

Wychowawca 

6. Liczba godzin nieusprawiedliwionych Wychowawca 
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Zadania kierunkowe: Wychowanie do życia w rodzinie 

Cele kierunkowe Pomoc w zrozumieniu i akceptacji przemian okresu dojrzewania 

Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym ucznia. 

Cele szczegółowe: Uczeń: 
1. Posiada podstawowe informacje o rozwoju 

seksualnym człowieka: tożsamość płciowa – kobiecość, 

męskość. 

Przedmiot 

WOS, biologia 

2. Okazuje szacunek innym ludziom, docenia ich wysiłek 

i prace 

WOS, godz. wych. 

3. Potrafi określić relacje międzyosobowe i ich 

znaczenie. Zna etapy miłości. 

Godz. wych. 

4. Zna i korzysta z systemu poradnictwa dla młodzieży i 

dzieci. 

Godz. wych., religia 

5. Przestrzega społecznie akceptowanych norm i 

wartości. 

Godz. wych., religia 
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KLASA I 
 

Lp. Działania Cel Osoby odpowiedzialne Terminy 

1. Przeprowadzenie 

lekcji 

wychowawczej 

na temat: 

O budowaniu więzi 

rodzinnej, której spoiwem 

jest miłość. 

2,3,4 Wychowawca Październik 

2. Nasze relacje a rodziną 

(kolegami) 

3,5 Wychowawca Marzec 

3. Autorytety rodzinne, a 

kształtowanie mojej 

osobowości 

3,4,5 Wychowawca Listopad 

Modele rodziny dawniej i 

dziś. 

1,2,3 Wychowawca Październik 

5. Udział uczniów w wolontariacie  2,3,4,5 Na lekcji religii Styczeń 

świetlicy 

Okazyjnie 

Cały rok 

        KLASA II 

Lp. Działania Cel Osoby odpowiedzialne Terminy 

1. Przeprowadzenie 

lekcji 

wychowawczej 

na temat: 

Znaczenie rodziny w życiu 

człowieka i społeczeństwa 

2,5 Wychowawca Wrzesień 

2. Jak rozmawiać, gdy mamy 

różne pogląd 

2,4,5 Wychowawca Listopad, Grudzień 

„Istota seksualności 

człowieka” 

1,4 Wychowawca Luty 

3. Udział uczniów w Walentynkowym koncercie 

życzeń,,Zgadnij kto Cię lubi…” 

3,5       Samorząd 

      W. świetlicy 

 

Luty- ,, Walentynki ” 

4. Udział uczniów w akcjach wolontariatu. 2,3,4,5 Na lekcji religii  

Opiekun wolontariatu 

szkolnego 

Okazyjnie  

(cały rok) 
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KLASA III 
 

Lp. Działania Cel Osoby odpowiedzialne Terminy 

1. Prowadzenie 

lekcji 

wychowawczej 

na temat: 

Sztuka bycia razem 1,4 Wychowawca Październik  

2.  Bądź odpowiedzialny 2,3 Wychowawca Luty 

3. Udział uczniów konkursie projektowania ulotki 

informacyjnej,,Oni pomogą” 

3 Na lekcji informatyki Styczeń 

6. Udział uczniów uczniów akcjach wolontariatu.  Opiekun wolontariatu 

szkolnego 

Okazyjnie 

 

Zadanie kierunkowe: Wychowanie do życia w rodzinie 

 

Lp. Kryteria efektywności działań Osoba odpowiedzialna za gromadzenie 

danych 

1. Ilościowe i jakościowe zaangażowania młodzieży w akcje klasowe Wychowawca 

2. Ilościowe i jakościowe zaangażowania młodzieży w akcje szkolne Opiekun samorządu 

3.  Ilość interwencji w sporach szkolnych Pedagog, dyrektor  

4. Ilość uczestników akcji wolontariatu Opiekun szkolnego koła wolontariatu 

 

5. Ilość interwencji i pomocy w życiu rodziny. Pedagog, dyrektor 

 

 

Zadanie kierunkowe: Przeciwdziałanie agresji. 

Cel kierunkowe: Kształtowanie pozytywnych postaw wobec innych 
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Cele szczegółowe: 

                                              Uczeń: 

 

Przedmiot: 

 

 

1.Stosuje zasadę fair-play. W-f 

2.rozróżnia rodzaje agresji i podaje ich przykłady. Godzina wychowawcza 

3.podaje przyczyny wybuchu agresji u siebie i innych. Godzina wychowawcza 

4.rozwiązuje spory bez użycia siły. Godzina wychowawcza, lekcje WOS 

5.stosuje sposoby rozładowywania negatywnych emocji(np. techniki 

relaksacji). 
Godzina wychowawcza, lekcje biologii 

6.reaguje na przejawy agresji. Godzina wychowawcza, lekcje biologii 

7.Podaje skutki zachowań agresywnych. Godzina wychowawcza 
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KLASA I 

Lp. Działania Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 

Termin 

1.  Przeprowadze

nie lekcji: 

,,Rodzaje i przyczyny agresji” 2,3  

  

 

 

Wychowawca 

 

 

Grudzień 

2.  ,,Kultura języka- przeciwdziałanie wulgaryzmom”- 

opracowanie szkolnego słownika wyrazów pięknych i 

pożądanych(przygotowanie materiałów na wystawę) 

4,5,6  

Styczeń  

3.  Udział uczniów w lekcji,,Zasady walki fair – play”. 1 n- le wych.fiz Wrzesień 

4.  Przeprowadzanie zajęć psychoedukacyjnych,, Rozwiązuję konflikty bez 

użycia siły”. 

4,5 Pedagog, psycholog Marzec  

5.  Udział uczniów w spotkaniu z policjantem,,Prawne konsekwencje moich 

poczynań”. 

6,7 Pedagog Według 

planu pracy 

pedagoga 

6.  Udział uczniów w akcji,,Dzień bez wulgaryzmów”. 3 Zespół 

wychowawczy 

Wg 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 
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KLASA II 

Lp. Działania Cel Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

1.  Przeprowadzenie 

lekcji: 

,,Rozmowa najlepszym sposobem na rozwiązanie sporu”. 

 

4  

  

 

 

Wychowawca 

 

 

Grudzień 

2.  ,,Dlaczego nie akceptuję drugiego człowieka”. 6,7  

Styczeń 

3.  ,,Rozładowywanie negatywnych emocji”. 5 Pedagog Luty 

4.  Udział uczniów w akcji,, Dzień bez wulgaryzmów” 3 Zespół 

wychowawczy 

Wg 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

5.  Udział uczniów w konkursie literackim,, Moja przyszłość bez agresji” 6 Bibliotekarz Maj 
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KLASA III 

Lp. Działania Cel Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

1.  Przeprowadzenie 

lekcji: 

,,Stop przemocy” 

 

7  

  

 

 

Wychowawca 

 

 

Listopad 

2.  Jak rozpoznać stres i go ujarzmić? 5  

Grudzień  

3.  Udział uczniów w zajęciach psychoedukacyjnych z psychologiem,,Jak 

rozładować stres przed egzaminem gimnazjalnym?” 

            5       Pedagog Luty/ 

Marzec 

4.  Udział uczniów w akcji,,Dzień bez wulgaryzmów” 3 Zespół 

wychowawczy 

Wg 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

5.  Udział uczniów w zewnętrznych programach profilaktycznych  6,7 Pedagog Wrzesień- 

Czerwiec  
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Zadanie kierunkowe: Przeciwdziałanie agresji 

Lp.  Kryteria efektywności działań Osoba odpowiedzialna za 

gromadzenie danych 

1.        Wskaźnik w karcie oceny zachowania: 

- podanie w sprawdzianach rocznych 3 najniżej ocenionych wskaźników w swojej klasie, 

- przygotowanie zestawienia” 

Wskaźnik Częstotliwość występowania 

Kl. I Kl. II Kl. III 

    
 

Wychowawca i pedagog 

2.  Liczba i przyczyny upomnień wychowawcy Wychowawca  

3.  Liczba i przyczyny upomnień wychowawcy i nagan Dyrektora Szkoły Wicedyrektor ds. wychowania 

4.  Wynik diagnozy zespołowej n- li uczących w danej klasie dotyczących stosowania przez uczniów 

i wulgaryzmów zachowań agresywnych. 

Wychowawca 

5.  Liczba i powody skarg uczniów Rzecznik Praw Ucznia 

6.  Liczba i powody skarg rodziców  Dyrektor 

7.  Liczba bójek w szkole  Pedagog 

8.  Liczba i powody interwencji Policji w szkole  Dyrektor 
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Zadanie kierunkowe: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

Cele kierunkowe: 

                                                                Kształtowanie świadomości obywatelskiej 

                                                               Rozwijanie poczucia przynależności do UE 

                                                               Pielęgnowanie Tożsamości narodowej 

Cele szczegółowe: 
Przedmioty, na których odbywa się realizacja 

celów: 

Uczeń: 

1. Wywiązuje się ze swoich obowiązków, korzysta ze swoich praw Historia, WOS 

2. Bierze aktywny udział w demokratycznym życiu szkoły Godz. lekcji wychowawczej, sztuka 

3. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz Godz. lekcji wychowawczej, Historia , WOS 

4. Zna organy władzy państwowej i struktur samorządowych  Godz. lekcji wychowawczej, Historia , WOS 

5. Potrafi załatwić proste sprawy urzędowe  WOS, j. polski 

6. Zna struktury unijne w tym instytucje   WOS 

7.Dostrzega korzyści wynikające z przynależności do Unii  WOS 

8.Prezentuje właściwą postawę w czasie uroczystości szkolnych i świąt 

narodowych 
 

Godz. lekcji wychowawczej, Historia , WOS, j. 

polski 

9.Zna historię, kulturę, tradycje i wartości narodowe Polski  Godz. lekcji wychowawczej, Historia , WOS 

 10 Używa poprawnego języka j. polski, pozostałe przedmioty 
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                                                 KLASA I 

Lp. Działania Cel Odpowiedzialni Terminy 

1 

 

Przeprowadzanie lekcji:  

,,Znam polskie symbole narodowe” 

1,3 Nauczyciel WOS, 

wychowawca 

Kwiecień 

2 Udział uczniów uczniów obchodach uroczystości szkolnych 10 Zastępca dyrektora, 

wychowawcy 

Według 

kalendarza 

imprez 

3 Udział uczniów uczniów wyborach do Samorządu Szkolnego 1,2 wychowawcy Wrzesień 

 

KLASA II 

Lp. Działania Cel Odpowiedzialni Terminy 

1 Przeprowadzanie lekcji: 

,,Historia państwa- hymn narodowy.” 

10,11 Nauczyciel WOS, 

wychowawca 

Listopad 

2 Udział uczniów w obchodach uroczystości szkolnych, środowiskowych, 

państwowych 

10 Zastępca dyrektora, 

wychowawcy 

Według 

kalendarza 

imprez 

3 Udział uczniów w wyborach do Samorządu Szkolnego 1,2 Wychowawcy Wrzesień 

4 Udział uczniów uczniów wyborach na opiekuna Samorządu Szkolnego             1,2 Opiekun samorządu Wrzesień 
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KLASA III 

Lp. Działania Cel Odpowiedzialni Terminy 

1 Przeprowadzanie lekcji: 

,, Czy znam państwa UE i struktury unijne.” 

6,7 Nauczyciel WOS,  Zgodnie z 

planem 

pracy 

nauczyciela 

2 Przeprowadzanie lekcji: 

,, Jak załatwić sprawy urzędowe.” – Pisanie podań, CV 

5,12 Nauczyciel WOS, 

nauczyciele j. 

polskiego 

Zgodnie z 

planem 

pracy 

nauczyciela 

3 Udział uczniów w obchodach uroczystości szkolnych, środowiskowych, 

państwowych 

10 Wychowawcy, 

zastępca dyrektora 

Według 

kalendarza 

imprez 

4 Udział uczniów w wyborach do Samorządu Szkolnego              1,2 Wychowawcy Wrzesień 

5 Udział uczniów w apelach z okazji 11 listopada 10,11 Opiekun koła 

historycznego 

Listopad 
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Zadanie kierunkowe: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

Lp.  Kryteria efektywności działań Osoba odpowiedzialna za 

gromadzenie danych 

1 Liczba i przyczyny uwag z zachowania dotyczące godnej postawy Wychowawca  

2 Wynik sprawdzianu na temat znajomości struktur UE Nauczyciel geografii 

3 Wynik sprawdzianu na temat znajomości struktur samorządu terytorialnego Nauczyciel WOS 

4 Liczba uczniów biorących udział w wyborach do samorządu szkolnego Opiekun samorządu szkolnego 

5 Liczba uczniów biorących udział w wyborach na opiekuna samorządu szkolnego i rzecznika praw 

ucznia 

Opiekun samorządu szkolnego 

6 Wynik diagnozy zespołowej nauczycieli uczących w danej klasie dotyczący właściwego 

zachowania podczas uroczystości szkolnych i państwowych 

Nauczyciele przedmiotów 

7 Wynik diagnozy zespołowej nauczycieli historii, WOS, j. polskiego, sztuki Nauczyciele przedmiotów 

 8  Wynik diagnozy wychowawczy i opinie rodziców Wychowawca, pedagog, zastępca 

dyrektora 
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 Zadanie kierunkowe: Edukacja regionalna 

Cele kierunkowe: 

Kształtowanie poczucia przynależności regionalnej  

Cele szczegółowe: 
Przedmioty, na których odbywa się realizacja 

celów: 

Uczeń: 

1. Zna historię, kulturę miejscowości oraz regionu, w którym mieszka, Historia, WOS 

2. Bierze udział w życiu kulturalnym miasta,  Lekcja wychowawcza, sztuka 

3. Zna wybitnych przedstawicieli środowiska lokalnego, 
Godzina wychowawcza, Historia, WOS 

 

4. Angażuje się w przedsięwzięcia służące podtrzymywaniu tradycji 

regionalnej 
Godzina wychowawcza, Historia, WOS 
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KLASA I 

Lp. Działania Cel Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

1.  Przeprowadzeni

e lekcji: 

,,Moja miejscowość dawniej i dziś” 1  

Nauczyciel WOS, 

historii, wychowawca  

 

 

 

 

Maj 

2.  ,,Legendy o moim regionie” 1 Nauczyciele j. 

polskiego 

 

Kwiecień 

3.  ,,Drzewo genealogiczne”  1,4 Nauczyciele historii Wrzesień 

4.  Udział uczniów w wycieczce do Muzeum Miejskiego w Nowej Soli 1 Wychowawcy Czerwiec 

5.  Udział uczniów w Obchodach Dni Miasta 4,3,2 Wychowawcy Czerwiec 

6.  Udział uczniów w sejmiku,, Dzień Niepodległości”  1,2,3,4 Nauczyciele historii Listopad 
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KLASA II 

Lp. Działania Cel Odpowiedzialni Terminy 

1.  Udział uczniów w apelu z okazji Dnia Niepodległości  1,2,3,4 Nauczyciel historii i 

sztuki 

Listopad 

2.  Udział uczniów w konkursie plastycznym,, Zabytki mojej okolicy”. – Konkurs 

twórczości własnej 

4,1 Nauczyciele plastyki Maj 

3.  Udział uczniów Wrzesień spotkaniu z przewodniczącym Rady Miasta Wrzesień 

Nowym Miasteczku 

2,3 Opiekun SV Luty / 

Marzec 

4.  Udział uczniów w obchodach Dni Nowego Miasteczka            4,3        Wychowawcy Czerwiec 

 

          KLASA III 

Lp. Działania Cel Odpowiedzialni Terminy 

1 Udział uczniów w sesji rady miejskiej w Nowym Miasteczku – spotkanie z 

radnymi gminy 

3 Nauczyciel WOS,  Grudzień 

2 Udział uczniów w obchodach Dni Nowego Miasteczka 4,3 Wychowawcy Czerwiec 

3 Udział uczniów w konkursie plastycznym,, Zabytki mojego regionu” 4 Nauczyciele plastyki Maj 

4 Udział uczniów w wieczornicy z okazji Dnia Niepodległości z udziałem osób 

zasłużonych dla środowiska 

            1,2,3,4 Nauczyciele historii 

Wrzesień sztuki 

Listopad 

 

 



62 

 

Zadanie kierunkowe: Edukacja regionalna 

Lp.  Kryteria efektywności działań Osoba odpowiedzialna za 

gromadzenie danych 

1 Liczba uczniów reprezentujących szkołę podczas uroczystości lokalnych Wychowawca  

2 Liczba pochwał wychowawcy dotyczących udziału uczniów w uroczystościach lokalnych Wychowawca 

3 Wynik diagnozy zespołowej nauczycieli WOS, Historii, j. polskiego, sztuki Wychowawca 

4 Osiągnięcia uczniów w konkursach o tematyce regionalnej             Wychowawca 

5 Liczba uczniów biorących udział w konkursach artystycznych na szczeblu gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim 

            Wychowawca 

 

 

  

Zadanie kierunkowe: 

 

ORIENTACJA ZAWODOWA I PLANOWANIE KARIERY 

Cele kierunkowe: 

 

 

Przygotowanie uczniów do podejmowania świadomych decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacji 

 

Cele szczegółowe: Przedmioty, na których odbywa się realizacja 
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celów: 

Uczeń: 

1.Wie, do wykonywania niektórych zawodów ma predyspozycje, 

zdolności 

 

Godz. wychowawcza, sztuka 

 

 

2.Zna potrzeby rynku pracy 

 

 

Godzina wychowawcza, WOS 

 

3.Potrafi zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną 

 

 

Godz. szkolnego doradcy zawodowego 

4.Zna zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych Godz. szkolnego doradcy zawodowego 

5.Potrafi wybrać dla siebie szkołę ponadgimnazjalną Godz. szkolnego doradcy zawodowego 
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KLASA I 

Lp. Działania Cele 

szczegółowe 

Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 

Termin 

1.  Przeprowadzeni

e lekcji: 

Gromadziliśmy materiały ilustrujące pracę w przyszłym 

zawodzie. 

1,2  

  

 

 

Wychowawca 

 

 

Cały rok 

2.  Moje zdolności, umiejętności Styczeń predyspozycje do 

wykonywania zawodu(karta zainteresowań) 

1,3 Wychowawca 

 

 

Marzec 

3.  Udział w konkursie plastycznym,, Robię coś z pasją” 1 Na lekcji sztuki Kwiecień/ 

Maj 

4.  Spotkania uczniów ze szkolnym doradcą zawodowym na godz. wychowawczej 2,4,5 Sadz, wychowawca Kwiecień 

5.  Udział uczniów Według spotkaniu z rodzicami, którzy wykonują ciekawe 

zawody lub prowadzą własną działalność gospodarczą na lekcji wychowawczej. 

1 Wychowawca 

 

Grudzień 
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KLASA II 

Lp. Działania Cele szczegółowe Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 

Termin 

1.  Przeprowadzeni

e lekcji: 

Gromadzimy materiały ilustrujące pracę w przyszłym 

zawodzie 

1,2  

  

 

 

Wychowawca 

Cały rok(2x 

w roku- 

dyskusja) 

 

Nauka, zawód, praca 1,2,3,4 Wychowawca Luty 

2.  Szkoły ponadgimnazjalne w moim powiecie 4,5  

Wychowawca 

 

Marzec 

3.  Udział uczniów w spotkaniu z pracownikiem Urzędu Pracy-,, lista najbardziej 

preferowanych zawodów” 

2,3 Sadz, Wychowawca Kwiecień/ 

Maj 

4.  Zorganizowanie wycieczki do/ zakładu pracy/ podczas godziny wychowawczej 2 Pedagog, 

Wychowawca 

Wg 

harmonogra

mu 

5.  Udział uczniów w,, konferencji prasowej”- spotkanie z absolwentami mojej 

szkoły, którzy odnieśli sukces na polu zawodowym. 

1 Sadz, Wychowawca Grudzień 
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KLASA III 

Lp. Działania Cele szczegółowe Sposób realizacji, 

odpowiedzialni 

Termin 

1.  Przeprowadzenie 

lekcji: 

Przeprowadzenie ankiety,, Uzdolnienia i predyspozycje 

zawodowe”. Skutki nietrafnego wyboru szkoły. 

1  

  

 

 

Wychowawca 

doradca zawodowy 

Październik/ 

1godz./Marz

ec- czerwiec 

/4 godz./ 

Struktura i warunki przyjęcia do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

3,4,5 Wychowawca, 

doradca zawodowy 

Kwiecień 

/Maj 

2.  Przygotowanie dokumentów do wybranych szkół 

ponadgimnazjalnych. 

4,5  

Wychowawca, 

doradca zawodowy 

Marzec 

3.  Wybór zawodu motywowany moimi zdolnościami, talentami i 

predyspozycjami- konkurs literacki, reportaż(wywiad) o tych, którzy robią to, o 

czym marzyli. 

1,2 Bibliotekarz, 

nauczyciele języka 

polskiego, doradca 

zawodowy 

Kwiecień 

/Maj 

4.  Udział uczniów w prelekcji i warsztatach,, Zasady dobrej autoprezentacji”. 2,5 Na lekcji j. polskiego  Grudzień 

5.  Spotkania z ekspertami w zakresie planowania kariery. Warsztaty 

przeprowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego. 

1,2,3 Pedagog, doradca 

zawodowy 

2x w roku 

6.  Udział uczniów w ,, Dniach Otwartych” (wybrane szkoły ponadgimnazjalne) 4,5 Pedagog Marzec/ Maj 

7.  Udział uczniów uczniów,,Targach Edukacyjnych” 4,5 Wychowawca Kwiecień 

Zadanie kierunkowe: Orientacja zawodowa i planowanie kariery 
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Lp.  Kryteria efektywności działań Osoba odpowiedzialna za 

gromadzenie danych 

1.  Wyniki diagnozy przeprowadzonej wśród wychowawców uczniów klas III oraz szkolnego 

doradcę zawodowego dotyczącej umiejętności wypełniania i składania dokumentów przez 

gimnazjalistów. 

Pedagog 

2.  Wyniki konkursu: Znam szkoły ponadgimnazjalne w moim regionie. Pedagog, szkolny doradca zawodowy 

3.  Wyniki testu dotyczące zainteresowań i preferencji zawodowych uczniów przeprowadzonego 

przez szkolnego doradcę zawodowego. 

Szkolny doradca zawodowy 

 

 

 


